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Програма міжнародної освіти школи Mira Loma High School 

Святкування 12 років гуманітарного академічного прогресу, міжнародних досліджень і досягнень в служінні суспільству... 

Що таке програма міжнародної освіти школи Mira Loma?
Програма міжнародної освіти (The International Studies (I.S.) Program) предметна, гуманітарна програма спеціалізованого, 
відповідального курсового навчання, що відповідає вступним вимогам в a-g коледж/університет. Програма I.S. у Mira Loma в 
даний час обслуговує близько 350-400 учнів. Випускники цієї програми спільно витрачають понад 10,000 годин на роботу 
для громади Сакраменто. 

Програма міжнародної освіти (The International Що робить програму IS унікальною?
Спеціальні екскурсії, запрошені лектори, ради академічних експертів і батьківські семінари роблять програму міжнародної 
освіти школи Mira Loma винятковою. Чотири роки інтегрованих, між культурних проектів по англійській мові, суспільним 
наукам і мистецтву допомагають учням реалізувати свій потенціал для зміни і дозволяє їм нести відповідальність по 
побудові кращого миру. 

Чи допоможе IS програма моїй дитині поступити в престижний коледж?
Отримання диплома коледжу ставати все більш і більш важливим для відкриття дверей до економічних і освітніх 
можливостей в Америці сьогодні. Курси заключної школи і оцінки, автоматично враховуються під час вступу до коледжу, 
але багато учнів не розуміють як важливо зробити їх табель видатним і яскравим. Такі спеціалізовані курси як міжнародні 
Відносини, Міжнародна Економіка, I.S. світове мистецтво і AP Порівняльне Державне управління відрізняють учнів тих, що 
вивчали їх від середніх учнів. 

Здобування освіти в коледжі вимагає багато часу, старань і ретельного планування батьків і учнів. Програма Міжнародної 
Освіти забезпечує учнів і їх батьків/опікунів свіжій інформацією і ресурсами для навігації в процесі подачі заяви в коледжі. 

Які академічні варіанти існують для учнів програми IS?
Варіант отримання диплома програми IS: учні виконують всі вступні вимоги CSU і UC коледжів, 100 годин уявлення, дій і 
послуг і мінімум GPA 3.0 балів  після чого отримують цей диплом. На випуску вони отримують привілей носіння відмітного 
дипломного знаку програми IS, що показує їх старанність і успіх. Випускний I.S. дипломний табель, також відображає 
отримання учнем I.S. диплома 

Варіант отримання сертифікату програми IS: учні виконують всі випускні вимоги заключної школи, проходять всі IS класи з 
оцінкою C або вище, виконують 100 годин уявлення, дій і послуг, і мінімум GPA з 2.5 балів для отримання I.S. сертифікату. На 
випуску вони мають привілей носіння відмітного знаку сертифікату програми IS, що показує їх старанність і успіх. Випускний 
I.S. дипломний табель також відображає отримання учнем I.S. сертифікату. 

Як подати заяву… 
Заяви можна знайти на Інтернет сторінці програми IS школи Mira Loma. Їх можна отримати також в офісі канцлера школи 
Mira Loma. 

ВНИМАНИЕ: Дуже важливе щоб заявники які мешкають за межами району округу або школи звернулися в їх домашню 
школу, округ і  San Juan Unified School для того, щоб відповідати всім термінам переведення. 

Відвідування школи
Для того, щоб краще відповідати потребам учнів нашого і інших округів, відвідини школи призначаються на грудень. 
Зв'яжіться з нашим координатором програми I.S., щоб дізнатися точний час дати. 

Контактна інформація… 

James Abbott, IS координатор: James.Abbott@sanjuan.edu 
San Juan Unified School District: (916) 971-7700 
Mira Loma High School: (916) 971-7465 
Mira Loma High School Fax: (916) 971-7483 


